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Sammanträdesdatum

2014-12-17
Beslutande
Anna Ljungdell (S), ordförande §§ 226-231, 233- 239, tjänstgör ej §§ 225 och 232
på grund av jäv
Roland Junerud (S) tjänstgör för Anna Ljungdell §§ 219-225 och § 232
Jörgen Måhlgren (S)
Parvaneh Ahmadi (S)
Thomas Johansson (S)
Lars- Åke Lundin (S), tjänstgör för Anita Hägg (S)
Daniel Adborn, ordförande §§ 219-224, tjänstgör ej §§ 225 och 232 på grund av
jäv
Bo Persson (FP), tjänstgör i stället för Daniel Adborn (FP) §§ 225 och 232
Harry Bouveng (M), tjänstgör ej §§ 225 och 232 på grund av jäv
Marianne Jonsson (M) tjänstgör för Harry Bouveng (M) §§ 225 och 232, och som
ordförande §§ 225 och 232
Bodil Toll (M)
Agneta Tjärnhammar (M)
Bengt Holwaster (MP), tjänstgör för Miriam Malm (V)
Ej tjänstgörande ersättare
Roland Junerud (S), tjänstgör del av sammanträdet
Dick Larsson (C)
Bo Persson (FP), tjänstgör del av sammanträdet
Marianne Jonsson (M), tjänstgör del av sammanträdet
Helene A Jonsson (M)
Ralf Kullman (M)
Övriga
Anna Eklund, planeringschef
Jan Ove Östbrink, miljö- och samhällsbyggnadschef
Sirpa Slotte, t f ekonomichef
Charlotte Dahlbom, socialchef
Christel Bäckström , t f barn- och utbildningschef
Margret Olsson, projektledare § 233
Annika Fri, kanslichef
Lars Eric Dedering, senior rådgivare §§ 219-225
Maria Schneider, ordförande kultur- och fritidsnämnden
Eva Ryman, sekreterare
_______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2014-12-17

Ärenden vid kommunstyrelsens sammanträde
17 december 2014
219. Näringslivsfrågor
220. Rapport från kommunstyrelsens ledamöter
221. Rapport om Södertörnssamarbetet
222. Ekonomisk uppföljning
223. Tilläggsanslag till Barn- och utbildningsnämnden
224. Pensionsbestämmelser för förtroendevalda
225. Reglemente för ersättning till förtroendevalda i Nynäshamns kommun
226. Inrättande av Landsbygdsutskott
227. Antal asylsökande ensamkommande barn till Nynäshamn
228. Uppsägning av avtal om samlingslokaler mellan Nynäshamns kommun och
föreningen Folkets Hus Nynäshamn och Ösmo, samt mellan kommunen och
Sorunda bygdegård
229. Yttrande över PwC:s revisionsrapport – ”Granskning
kommunens beredskap avseende etik, korruption och
oegentligheter samt hanteringen av förtroendekänsliga
poster
230. Kommunstyrelsens särskilda granskningsplikt,
kommunala bolag
231. Muntlig rapport granskning av AB Nynäshamnsbostäder
232. Svar på medborgarförslag om arvoden till politiker
233. Medel för att genomföra Projekt Rik Fritid –
temabaserad fritidsverksamhet
234. Anmälan av delegationsbeslut

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2014-12-17
235. Skrivelser och beslut
236. Cirkulär
237. Kurser och konferenser
238. Tecknande av kommunens bankkonton samt undertecknande av checkar och
Växlar
239. Undertecknande av handlingar

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2014-12-17
Ks § 219

Näringslivsfrågor
Planeringschef Anna Eklund rapporterar om följande
-

Rekrytering av näringslivschef.

-

Nyföretagarcentrum visar på en positiv utveckling för antal rådgivning till
nya företagare och antal nystartade företag.

-

Planering pågår för näringslivsveckan som genomförs under första veckan
i mars 2015.

______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum

2014-12-17
Ks § 220

Rapport från kommunstyrelsens ledamöter
Inga rapporter lämnades.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2014-12-17
Ks § 221

Rapport om Södertörnssamarbetet
Inga rapporter lämnades.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2014-12-17
Ks § 222

Ekonomisk uppföljning
Ekonomichefen rapporterar följande:
Kommunens budgeterade resultat för helåret 2014 uppgår till 20 miljoner kronor.
Per den sista november är resultatet 6 miljoner kronor över budget.
Nämnderna gör inte helårsprognoser per den sista november, utan prognosen per
den sista oktober är den senaste. Den lyder på + 32 miljoner kronor.
En värdering av exploateringsobjektet Kalvö industriområde har beställts och
troligen behöver värdet av tillgången skrivas ned, vilket i så fall belastar resultatet.
_______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2014-12-17
Bun
Ek avd
Akten

Ks § 223

KS/2014/0224/041

Tilläggsanslag till Barn - och utbildningsnämnden
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att från kommunstyrelsens ofördelade medel bevilja
barn – och utbildningsnämnden ett tilläggsanslag om 2,5 miljoner kronor för
lönesatsningen på lärargrupperna.
Ärendebeskrivning
I kommunbidragsfördelningen i Mål och Budget 2014 ökade samtliga nämnders
kommunbidrag från föregående år med 2,5 % vad beträffar lönekostnadernas
andel. För barn – och utbildningsnämnden tillfördes ytterligare 1,3 miljoner
kronor för lönesatsningen för lärare 2014. I samband med 2014 års lönerevision
beslutades att göra en ytterligare satsning på lärargruppen. Lönerevisionen skulle
sikta på en genomsnittlig löneökning på 4 % vilket innebar en ökad lönekostnad
med 2,5 miljoner kronor. Justeringen av barn – och utbildningsnämndens ram
skulle ha skett i samband med tertial 1 uppföljningen, vilket inte gjordes.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att barn – och utbildningsnämndens
tilldelas från kommunstyrelsens ofördelade medel ett tilläggsanslag om 2,5
miljoner kronor för lönekostnadsökningen för lärargrupperna.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att från kommunstyrelsens ofördelade medel bevilja
barn – och utbildningsnämnden ett tilläggsanslag om 2,5 miljoner kronor för
lönesatsningen på lärargrupperna.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 3 december 2014, § 131.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta om att från
kommunstyrelsens ofördelade medel bevilja barn – och utbildningsnämnden ett
tilläggsanslag om 2,5 miljoner kronor för lönesatsningen på lärargrupperna.
________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2014-12-17
Akten

Kos § 224

2014/241/024

Förslag till bestämmelser om omställningstöd och pension
till förtroendevalda – OPF-KL
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har inte något att erinra mot arvodesberedningens förslag och
överlämnar ärendet till kommunfullmäktige för beslut.
Ärendebeskrivning
Arvodesberedningen har behandlat ärendet den 12 december 2014, § 2.
Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram förslag till nya bestämmelser
om omställning och pension för förtroendevalda (OPF-KL) som kommunerna
rekommenderas att anta och som ersätter nuvarande pensionsbestämmelser (PBF)
för förtroendevalda som nytillträder uppdrag efter valet 2014 (fr.o.m. 2015-0101). Bestämmelserna gäller i vissa delar förtroendevalda som inte tidigare
omfattats av PBF eller tidigare pensionsbestämmelser.
Arvodesberedningens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
1. Bestämmelserna om omställningsstöd och pension till förtroendevalda
- OPF- KL - ska ha den lydelse som framgår av bilaga A.
2. Bestämmelserna träder i kraft den 1 januari 2015.
3. Bestämmelsernas § 3 om aktivt omställningsstöd kompletteras med följande
”Kostnadsramen för individuella aktiva omställningsåtgärder fastställs till 0,5
prisbasbelopp exklusive mervärdesskatt för varje individ och sammanhållen
omställningsinsats.”
Föredragning
Senior rådgivare Lars-Eric Dedering föredrar ärendet och svarar på
kommunstyrelsens frågor.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

11(33)

Sammanträdesdatum

2014-12-17
Akten

Ks § 225

2014/242/003

Reglemente för ersättning till förtroendevalda i
Nynäshamns kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har inte något att erinra mot arvodesberedningens förslag och
överlämnar ärendet till kommunfullmäktige för beslut.
Jäv
Anna Ljungdell (S), Daniel Adborn (FP) och Harry Bouveng (M) deltar inte i
handläggningen av ärendet på grund av jäv.
Protokollsanteckning
Som ordförande tjänstgör Marianne Jonsson (M), enligt 28 § första stycket
gemensamt reglemente.
Ärendebeskrivning
Arvodesberedningen behandlar ärendet den 12 december 2014 § 1.
”Som arvodesberedningens ordförande lämnar jag bifogat förslag till reglemente
för ersättning till förtroendevalda i Nynäshamns kommun. Reglementet ersätter
”Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda samt ersättning vid
deltagande i intressesammansatta organ” och föreslås träda i kraft den 1 januari
2015
Årets reviderade ersättningsbestämmelser innehåller några ändringar med
anledning av förändring av den politiska organisationen efter årets allmänna val.
Kultur- och fritidsnämndens ordförande och ordföranden för kommunstyrelsens
landsbygdsutskott erhåller årsarvode. Socialnämndens ordförande får höjd
engagemangsgrad från 60 % till 80 % samtidigt som ordföranden för barn- och
utbildningsnämnden får sin engagemangsgrad sänkt från 100 % till 80 %. Med
anledning av detta har några förtydliganden om deltidsårsarvoderade gjorts i 9 §.
I 10 § har jag gjort ett tillägg om de nya pensionsbestämmelserna för
förtroendevalda - OPF-KL.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2014-12-17
Ks § 225
I 16 § om utbetalning av arvoden och ersättningar har gjorts en mindre ändring för
att tydliggöra att rapportering av sammanträdesarvoden med start i början av 2015
ska kunna ske automatiskt till kommunens PA/lönesystem, utan att den
förtroendevalde ska behöva yrka ersättning på pappersblankett.
Kommunstyrelseförvaltningen återkommer med information om hur detta ska gå
till och om införandetidpunkt.
I ersättningsbilagan har, under rubriken ”Årsarvode” i fjärde stycket, gjorts ett
förtydligande rörande deltidsengagerade årsarvoderade.
Under rubriken ”Presidiearvode (per år)”, har arvodet till kultur- och
fritidsnämndens ordförande utgått och i stället ersatts med ett årsarvode.
Vidare har bestämmelserna omarbetats redaktionellt i viss omfattning men utan
saklig betydelse. Att de tidigare bestämmelserna döpts om till reglemente saknar
formell betydelse.
Jag bedömer att det samlade förslaget ryms inom de kostnadsramar som
nämnderna bör ha budgeterat med utgångspunkt i 2014 års kostnader. ”
Arvodesberedningens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
1."Reglemente för ersättning till förtroendevalda i Nynäshamns kommun"
och den till reglementet hörande ersättningsbilagan och bilaga 2 ska ha den
lydelse som framgår av bilaga A med följande ändring i ersättningsbilagan
”Årsarvode
5. Kultur- och fritidsnämndens ordförande, tillika ordförande i kommunstyrelsens
landsbygdsutskott, 100 procent av vid varje tid gällande arvode för
riksdagsledamot (60% engagemangsgrad, varav 20% belöper sig på kultur- och
fritidsnämnden och 40% på kommunstyrelsen).”
Under samma rubrik utgår punkten 6 och punkterna 7-8 erhåller numreringen 6-7.
2. Reglementet träder i kraft den 1 januari 2015 och ersätter nu gällande
bestämmelser (Kf § 42/2013) som vid samma tid upphör att gälla.
3. På ärenden hänförliga i tiden före den 1 januari 2015 tillämpa vid varje
tid gällande äldre bestämmelser.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
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Ks § 225
4. Finansiering sker inom varje myndighets kommunbidrag och ska
beaktas i dess internbudget. Kostnaden för årsarvode till kommunalrådet,
tillika vice ordförande i kommunstyrelsen och ordförande i miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden ska delas lika mellan myndigheterna.
Föredragning
Senior rådgivare Lars-Eric Dedering föredrar ärendet och svarar på
kommunstyrelsens frågor.
_______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2014-12-17
Ks § 226
Catrine Ek
Förtronedemannareg
Arbetsgivaravd
Akten

2014/0186/110

Inrättande av ett Landsbygdsutskott
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Inrätta ett landsbygdsutskott
2. Utse Catrine Ek (Mp) som ordförande för utskottet under tiden 1 januari
2015 – 31 december 2018.
Ärendebeskrivning
Förslaget är att kommunstyrelsen ska inrätta ett Landsbygdsutskott som har som
uppdrag att under mandatperioden ta fram ett landsbygdsprogram för
Nynäshamns Kommun.
Programmet ska beskriva hur kommunen strategiskt ska utveckla landsbygden i
kommunen. Programmet ska exempelvis behandla infrastruktur, kollektivtrafik,
samhällsservice och möjlighet att driva företag på landsbygden. Programmet ska
tas fram i nära dialog med boende, näringsidkare och föreningslivet på
landsbygden.
Utskottet ska återrapportera sitt arbete till kommunstyrelsen i samband med
delårsrapport och årsredovisning.
Landsbygdsutskottet ska bestå av ordförande samt fyra ledamöter. Två ledamöter
ska utses av majoriteten och två ledamöter av oppositionen. Utskottet ska inte ha
några ersättare. Ledamöterna utses på kommunstyrelsemötet i januari 2015.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 9 december
2014.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Inrätta ett landsbygdsutskott
2. Utse Catrine Ek (Mp) som ordförande för utskottet under tiden 1 januari
2015 – 31 december 2018.
________

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2014-12-17
Ks § 227
Migrationsverket
Länsstyrelsen
Sof
Akten

2013/161/720

Antal asylsökande ensamkommande barn till Nynäshamn
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att teckna överenskommelse med Migrationsverket
och Länsstyrelsen i Stockholm om att ha 12 platser tillgängliga för asylsökande
ensamkommande barn från och med 2015-01-15.
Ärendebeskrivning
Nuvarande överenskommelse med Migrationsverket innebär att kommunen har
tillgång till 7 asylplatser för ensamkommande barn. Beslut om detta fattades i
Kommunstyrelsen den 22 oktober 2014, § 178. Tidigare under 2014 utökades
dåvarande avtal stegvis från 3 platser till 6 platser.
Den 10 september 2014 fattade Kommunfullmäktige beslut om att ge
Kommunstyrelsen rätt att vid behov justera överenskommet antal och i
förekommande fall åldersgrupp avseende mottagande av nyanlända med
uppehållstillstånd och ensamkommande barn, 2014, § 92.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att teckna överenskommelse med Migrationsverket
och Länsstyrelsen i Stockholm om att ha 12 platser tillgängliga för asylsökande
ensamkommande barn från och med 2015-01-15.
Föredragning
Socialchef Charlotte Dahlbom föredrar ärendet och svarar på kommunstyrelsens
frågor.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Ks § 228
Folkets Hus,
Nynäshamn och
Ösmo
Sorunda bygdegård
Kansliavd
Akten

2013/31/049

Uppsägning avtal om samlingslokaler mellan Nynäshamns
kommun och föreningen Folkets Hus Nynäshamn och
Ösmo, samt mellan kommunen och Sorunda bygdegård
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att säga upp avtalet om samlingslokaler med:
1. Folkets Hus Nynäshamn och Ösmo den 31 december 2014
2. Sorunda bygdegård den 30 juni 2015
Ärendebeskrivning
Nynäshamns kommun ger bidrag till föreningarna i kommunen från flera
nämnder. Bidrag ges för samlingslokaler och folkhälsoinsatser från
kommunstyrelsen. Från Kultur och fritidsnämnden ges allmänna föreningsbidrag
och socialnämnden ger bidrag till föreningar som bedriver social verksamhet.
Kommunstyrelseförvaltningen planerar att under 2015 genomföra en utredning
tillsammans med övriga förvaltningar för att se över kommunens föreningsbidrag
och riktlinjer för dessa. Syftet är att få en enhetlighet kring regler och riktlinjer.
Avtalet med Folkets Husföreningen löper på tre år med ett års uppsägningstid.
Nästa treårsperiod börjar den 1 januari 2015.
Avtalet med Sorunda bygdegård gäller med ett år i taget, med 6 månaders
uppsägningstid.
För att ett nytt gemensamt system för föreningsbidrag ska kunna genomföras från
och med 2016 krävs att de bägge avtalen för samlingslokaler sägs upp enligt
förslaget till beslut.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 8 december
2014.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att säga upp avtalet om samlingslokaler med:
1. Folkets Hus Nynäshamn och Ösmo den 31 december 2014
2. Sorunda bygdegård den 30 juni 2015
_______
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Sammanträdesdatum

2014-12-17
Revisorerna
Akten

Ks § 229

KS/ 2014/0192/007

Yttrande över PwC:s revisionsrapport – ”Granskning
kommunens beredskap avseende etik, korruption och
oegentligheter samt hanteringen av förtroendekänsliga
poster
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna kommunstyrelseförvaltningens yttrande
till de förtroendevalda revisorerna som svar på deras skrivelse 2014-10-15
”Granskning av kommunens beredskap mot oegentligheter.”
Ärendebeskrivning
PricewaterhouseCoopers har av de förtroendevalda revisorerna fått i uppdrag att
granska om Kommunstyrelsens arbete är ändamålsenligt vad gäller förebyggande
av förtroendeskadligt beteende samt om den kommunövergripande
(kommunstyrelsen och nämnder) interna kontrollen är tillräcklig avseende detta
område.
Efter genomförd granskning bedöms kommunstyrelsens arbete med förebyggande
av förtroendeskadligt beteende inte i alla delar vara ändamålsenligt.
Utifrån granskningens resultat och de bedömningar revisorerna gjort lämnas ett
antal rekommendationer som kommunstyrelseförvaltningen nu kommenterar.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2014-12-01.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen överlämnar kommunstyrelseförvaltningens yttrande till de
förtroen revisorerna som svar på deras skrivelse 2014-10-15 ”Granskning av
kommunens beredskap mot oegentligheter”.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 3 december 2014, § 130.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att överlämna
kommunstyrelseförvaltningens yttrande till de förtroendevalda revisorerna som
svar på deras skrivelse 2014-10-15 ”Granskning av kommunens beredskap mot
oegentligheter.”

______
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Ks § 230

Kc
Akten

KS/2014/0225/107

Kommunstyrelsens särskilda granskningsplikt, kommunala
bolag
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
Verksamheten, vid en granskning av årsredovisningarna för år 2013, i
aktiebolagen AB Nynäshamnsbostäder
AB Telegrafen i Nynäshamns Kommun
Nynäshamns Exploatering AB
Tegeltraven Holding AB
Tegeltraven Fastigheter AB
Alkärrsplan AB
Turist Nynäs AB
Nynäshamn Mark AB
Nynäshamns Offshore AB,
har bedrivits i enlighet med ändamål och kommunala befogenheter.
Ärendebeskrivning
Den 1 januari 2013 trädde nya bestämmelser i kommunallagen ikraft som bland
annat innebär att kommunstyrelsen får en förstärkt uppsiktsplikt.
Av 6 kap 1 a § kommunallagen framgår att kommunstyrelsen i årliga beslut dels
ska bedöma verksamheten i förhållande till det ändamål fullmäktige fastställt, dels
verksamheten i förhållande till de kommunala befogenheterna. Om
kommunstyrelsen finner att bolagets verksamhet inte uppfyllt kraven ska styrelsen
lämna förslag till kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder.
Kommunstyrelseförvaltningens bedömning
Vid en genomgång av de helägda kommunala bolagens årsredovisningar för
verksamhetsåret 2013 kan konstateras att bolagen bedrivit sin verksamhet i
enlighet med de ändamål och kommunala befogenheter som finns angivna.
Förutom de helägda kommunala bolagen innehar Nynäshamns kommun aktier
även i andra bolag. Kommunens aktieinnehav i dessa bolag understiger 20 %.
Enligt ägardirektivet ska soliditeten hos Nynäshamns bostäder AB vara minst 20
%. I Nynäshamnsbostäder AB:s årsredovisning 2013 har soliditeten redovisats till
17,3 %. Detta är en ökning med 0,7 procentenheter från 2012, då soliditeten
uppgick till 16, 7 %.
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Nynäshamnsbostäders försäljning av 9 fastigheter är enligt Nynäshamnsbostäders
årsredovisning 2013 villkorad med godkännande/medgivande av
kommunfullmäktige i Nynäshamns Kommun. Kommunfullmäktige godkände
försäljningen 2014-02-12.
Övrigt:
- Turist Nynäs AB, Nynäshamns Offshore AB, Tegeltraven fastigheter AB,
- Tegeltraven Holding AB samt AB Telegrafen i Nynäshamn har under
räkenskapsåret 2013 inte bedrivit någon verksamhet.
- Turist Nynäs AB samt Nynäshamns Offshore AB har under 2014
avvecklats.
- Alkärrsplan AB är under avveckling.
- Telegrafen i Nynäshamn AB fusionerades med Nynäshamnsbostäder AB i
juli 2014.
- Tegeltraven Fastigheter såldes i mars 2014.
- Letupa AB köptes i oktober 2013 men har sitt första årsbokslut som
dotterbolag till kommunen 2014-12-31.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 1 december
2014.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 3 december 2014, § 127.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att:
Verksamheten, vid en granskning av årsredovisningarna för år 2013, i
aktiebolagen AB Nynäshamnsbostäder
AB Telegrafen i Nynäshamns Kommun
Nynäshamns Exploatering AB
Tegeltraven Holding AB
Tegeltraven Fastigheter AB
Alkärrsplan AB
Turist Nynäs AB
Nynäshamn Mark AB
Nynäshamns Offshore AB,
har bedrivits i enlighet med ändamål och kommunala befogenheter.
________
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Muntlig rapport granskning av AB Nynäshamnsbostäder
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Kanslichef Annika Fri rapporterar om granskning av AB Nynäshamnsbostäder.
______
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KS/2014/0006/061

Svar på medborgarförslag om arvoden till politiker
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget avslås.
Jäv
Anna Ljungdell (S), Daniel Adborn (FP) och Harry Bouveng (M) deltar inte i
handläggningen av ärendet på grund av jäv.
Protokollsanteckning
Som ordförande tjänstgör Marianne Jonsson (M), enligt 28 § första stycket
gemensamt reglemente.
Ärendebeskrivning
Lars Modigh har inkommit med ett medborgarförslag om att kommunens politiker
ska ha en genomsnittlig månadslön om c:a 30 000 kronor och vill att kommunen
utreder frågan och därefter inför sitt förslag på prov.
Kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde den 10 september 2014 beslutat
delegera beslutanderätten i ärendet till kommunstyrelsen.
Ekonomiska ersättningar till kommunens förtroendevalda
I kommunen finns bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda.
Med ekonomiska förmåner avses t.ex. årsarvoden, sammanträdesarvoden,
ersättning för förlorad arbetsinkomst och semester, pensioner, avgångsersättningar
och kostnadsersättningar.
Förtroendevalda som utövar sina uppdrag i lite större omfattning på deltid eller på
heltid har rätt till s.k. årsarvode som utbetalas varje månad ungefär som en vanlig
lön. Årsarvodena är indexerade genom anknytning till riksdagsledamöternas
arvoden och ligger på en nivå motsvarande 85-110% av riksdagsarvodena,
reducerat med 2 000 kr per månad. Engagemangsgraderna varierar mellan 40-100
procent bland berörda förtroendevalda och de månatliga arvodena varierar med
hänsyn härtill mellan, för närvarande, 19 652- 63 580 kronor.
Det är kommunfullmäktige som beslutar om de ekonomiska förmånerna. Till sin
hjälp har fullmäktige en arvodesberedning som utreder och lämnar förslag till
ersättningsbestämmelser. Nu gällande bestämmelser är omsorgsfullt utredda, så
någon ny utredning torde inte behövas annat än vad som kan följa av en eventuellt
ändrad politikerorganisation efter de nyligen genomförda allmänna valen.
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Gällande ersättningsnivåer är på inget sätt anmärkningsvärda och kan knappast på
den grunden sägas bidra till något politikerförakt.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 29 september
2014.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att
medborgarförslaget avslås.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 3 december 2014, § 128.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lämna ärendet utan eget
ställningstagande till kommunstyrelsen.
________
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Bun
Ekonomiavd
Akten

KS/2014/0136/009

Medel för att genomföra Projekt Rik Fritid – temabaserad
fritidsverksamhet
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avsätta 2 872 000 kronor ur kommunstyrelsens
ofördelade medel i Mål och Budget 2015, för att genomföra Projekt Rik Fritid i
enlighet med framtaget direktiv för år 2015.
Ärendebeskrivning
Resultatet från barn – och utbildningsnämndens undersökning gällande barn och
ungdomars deltagande i kommunens fritidsaktiviteter visar att antalet ungdomar
som är inskrivna i skolans fritidshem minskar.
I och med detta ser barn – och utbildningsnämnden en risk för att många i den
aktuella åldersgruppen lämnas att själva sysselsätta sig och därmed inte får ta del
av den rika fritid som kommunen vill bidra med.
I samband med kommunfullmäktiges beslut om Mål och Budget 2014 fick barnoch utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram en modell för samverkan
mellan skolan, fritidsledarna, kulturskolan och föreningslivet för att kunna erbjuda
barn och ungdomar ett rikare fritidsutbud i anslutning till skoldagen. Syftet med
projektet Rik Fritid är att kommunen ska möjliggöra för alla barn och unga mellan
10 – 13 år att delta i en meningsfull och ledarledd fritidsverksamhet med
målsättningen att öka aktivitetsnivån för barn i projektets målgrupp.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 1 december
2014.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avsätta 2 872 000 kronor ur kommunstyrelsens
ofördelade medel i Mål och Budget 2015, för att genomföra Projekt Rik Fritid i
enlighet med framtaget direktiv för år 2015.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 3 december 2014, § 130.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att avsätta 2 872 000
kronor ur kommunstyrelsens ofördelade medel i Mål och Budget 2015, för att
genomföra Projekt Rik Fritid i enlighet med framtaget direktiv för år 2015.
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Föredragning
Projektledare Margret Olsson informerar om projektet Rik Fritid och svarar på
kommunstyrelsens frågor.
________
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2014/11/002

Anmälan av delegationsbeslut
Arbetsutskottets protokoll 2014-12-03 §§ 120-132.
Säkerhetsanvarig har avgett yttrande över ansökan till hemvärnet, ks 424/2014.
Kommunchefen har beslutat om förordnande av kommunchef udner perioden
22/12 2014 – 11/1 2015. Ks 16/2014.
Beslut om driftsbidrag för allmänna samlingslokaler, Västerby
bygdegårdsförening. Ks 2/2014, 64/2014-049.
Mark- och exploateringschefen har beslutat om anläggningsarrende för
förrådsbyggnad på Ankarvik 1:2. Ks 1/2014- 209/3014-261.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen om delegationsbesluten till
handlingarna.
_______
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Skrivelser och beslut
Ks/2014/0002/009-391
Länsstyrelsens beslut om strandskyddsdispens för uppförande av museum på
fastigheten Landsort 1:1 i Nynäshamns kommun.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga beslutet till handlingarna.
______
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Cirkulär
14:52 Statsbudgeten för 2015 – Alliansens förslag.
14:53 Budgetförutsättningar för åren 2014-2018
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga cirkulären till handlingarna.
_______
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Kurser och konferenser
Kurs 13
Inkom
2014-11-13
Anordnare PwC
Ämne
Ny som ordförande i fullmäktige, styrelser och nämnder
Tid och plats 28-29 januari 2015 Stockholm
Anmälan
carina.gustafsson@se.pwc.com
Kurs 14
Inkom
2014-11-17
Anordnare PwC
Ämne
Ägarstyrning, det kommunala bolaget i kommunkoncernen
Tid och plats 11 december Stockholm
Anmälan
ankie.wilhelmsson@se.pwc.com
Kurs 15
Inkom
2014-11-17
Anordnare KommunAkuten
Ämne
Ska kommunerna fortsätta att äga och driva idrottsanläggningar
Tid och plats 16 mars, Stockholm
Anmälan
marina.hjert@kommunakuten.se
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga kurserna och konferenserna till handlingarna.
______
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Akten

2014/0167/002

Tecknande av kommunens bankkonton samt
undertecknande av checkar och växlar
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. Kommunens bank- och girokonton tecknas av någon av kommunstyrelsens
ordförande Anna Ljungdell och kommunstyrelsens vice ordförande Daniel
Adborn i förening med någon av ekonomichef Johan Westin och
verksamhetscontroller Sirpa Slotte.
2. Kvittering eller överlåtelse av till kommunen eller någon av dess nämnder eller
styrelser ställda checkar eller postremissväxlar undertecknas antingen av någon av
kommunstyrelsens ordförande Anna Ljungdell och kommunstyrelsens vice
ordförande Daniel Adborn i förening med någon av ekonomichef Johan Westin
och verksamhetscontroller Sirpa Slotte eller om checkens eller växelns belopp
understiger 10 000 kr av någon av ekonomichef Johan Westin och
verksamhetscontroller Sirpa Slotte i förening med någon av verksamhetscontroller
Siv Jatko, ekonom Michael Rosendahl och verksamhetscontroller Marie-Louise
Stålbom.
3. Detta beslut träder i kraft den 12 januari 2015, då kommunstyrelsens beslut den
17 september 2014, § 149, upphör att gälla.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har den 17 september 2014, § 149, fattat beslut om tecknande
av kommunens bankkonton. Beslutet behöver ändras med anledning av
förändringar inom ekonomiavdelningen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. Kommunens bank- och girokonton tecknas av någon av kommunstyrelsens
ordförande Anna Ljungdell och kommunstyrelsens vice ordförande Daniel
Adborn i förening med någon av ekonomichef Johan Westin och
verksamhetscontroller Sirpa Slotte.
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2. Kvittering eller överlåtelse av till kommunen eller någon av dess nämnder eller
styrelser ställda checkar eller postremissväxlar undertecknas antingen av någon av
kommunstyrelsens ordförande Anna Ljungdell och kommunstyrelsens vice
ordförande Daniel Adborn i förening med någon av ekonomichef Johan Westin
och verksamhetscontroller Sirpa Slotte eller om checkens eller växelns belopp
understiger 10 000 kr av någon av ekonomichef Johan Westin och
verksamhetscontroller Sirpa Slotte i förening med någon av verksamhetscontroller
Siv Jatko, ekonom Michael Rosendahl och verksamhetscontroller Marie-Louise
Stålbom.
3. Detta beslut träder i kraft den 12 januari 2015, då kommunstyrelsens beslut den
17 september 2014, § 149, upphör att gälla.
_______
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Ek avdelningen
Akten

2014/0167/002

Undertecknande av handlingar
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att handlingar inom kommunstyrelsens
verksamhetsområde undertecknas på följande sätt.
1. Beslutade låne- och borgensförbindelser undertecknas av någon av
kommunstyrelsens ordförande Anna Ljungdell och kommunstyrelsens vice
ordförande Daniel Adborn i förening med någon av kommunchef Birgitta Elvås,
ekonomichef Johan Westin och verksamhetscontroller Sirpa Slotte. Låne- och
borgensförbindelser får inte undertecknas med stöd av punkterna 2-4.
2. Avtal, skrivelser och andra handlingar än låne- och borgensförbindelser som
beslutas av kommunstyrelsen (styrelsen för myndigheten) undertecknas av
kommunstyrelsens ordförande Anna Ljungdell, kommunstyrelsens vice
ordförande Daniel Adborn, kommunchef Birgitta Elvås, kanslichef Annika Fri,
ekonomichef Johan Westin, personalchef Annette Måhlstedt, planeringschef Anna
Eklund och IT-chef Rolf Lindkvist, två i förening.
3. Avtal, skrivelser och andra handlingar som beslutas av kommunstyrelsens
arbetsutskott undertecknas av arbetsutskottets ordförande Anna Ljungdell,
arbetsutskottets vice ordförande Daniel Adborn, kommunchef Birgitta Elvås,
kanslichef Annika Fri, ekonomichef Johan Westin, personalchef Annette
Måhlstedt, planeringschef Anna Eklund och IT-chef Rolf Lindkvist, två i förening
4. Avtal, skrivelser och andra handlingar än låne- och borgensförbindelser som
beslutas med stöd av delegation av annan delegat än utskott undertecknas av
delegaten.
5. Är det på annat ställe reglerat hur viss handling skall undertecknas skall den
bestämmelsen gälla.
6. I övrigt undertecknas handlingar inom hela kommunstyrelsens (myndighetens)
verksamhetsområde på det sätt kommunchefen bestämmer.
7. Avtal villkorade av kommunstyrelsens eller arbetsutskottets godkännande får
undertecknas innan beslut har fattats. Undertecknande sker i så fall på det sätt som
framgår av punkten 2 respektive 3.
8. Detta beslut träder i kraft den 12 januari 2015, då kommunstyrelsens beslut den
17 september 2014, § 150, om undertecknande av handlingar upphör att gälla.
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Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har den 17 september 2014, § 150, fattat beslut om
undertecknande av handlingar. Beslutet behöver ändras med anledning av
förändringar inom ekonomiavdelningen.
Av 35 § första stycket gemensamt reglemente för nämnder framgår hur handlingar
som beslutas av kommunfullmäktige undertecknas.
Kommunstyrelsen har genom ett särskilt beslut reglerat tecknandet av
kommunens bankkonton m m. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår nu i ett
särskilt ärende att ett nytt sådant beslut fattas.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att handlingar inom kommunstyrelsens
verksamhetsområde undertecknas på följande sätt.
1. Beslutade låne- och borgensförbindelser undertecknas av någon av
kommunstyrelsens ordförande Anna Ljungdell och kommunstyrelsens vice
ordförande Daniel Adborn i förening med någon av kommunchef Birgitta Elvås,
ekonomichef Johan Westin och verksamhetscontroller Sirpa Slotte. Låne- och
borgensförbindelser får inte undertecknas med stöd av punkterna 2-4.
2. Avtal, skrivelser och andra handlingar än låne- och borgensförbindelser som
beslutas av kommunstyrelsen (styrelsen för myndigheten) undertecknas av
kommunstyrelsens ordförande Anna Ljungdell, kommunstyrelsens vice
ordförande Daniel Adborn, kommunchef Birgitta Elvås, kanslichef Annika Fri,
ekonomichef Johan Westin, personalchef Annette Måhlstedt, planeringschef Anna
Eklund och IT-chef Rolf Lindkvist, två i förening.
3. Avtal, skrivelser och andra handlingar som beslutas av kommunstyrelsens
arbetsutskott undertecknas av arbetsutskottets ordförande Anna Ljungdell,
arbetsutskottets vice ordförande Daniel Adborn, kommunchef Birgitta Elvås,
kanslichef Annika Fri, ekonomichef Johan Westin, personalchef Annette
Måhlstedt, planeringschef Anna Eklund och IT-chef Rolf Lindkvist, två i förening
4. Avtal, skrivelser och andra handlingar än låne- och borgensförbindelser som
beslutas med stöd av delegation av annan delegat än utskott undertecknas av
delegaten.
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5. Är det på annat ställe reglerat hur viss handling skall undertecknas skall den
bestämmelsen gälla.
6. I övrigt undertecknas handlingar inom hela kommunstyrelsens (myndighetens)
verksamhetsområde på det sätt kommunchefen bestämmer.
7. Avtal villkorade av kommunstyrelsens eller arbetsutskottets godkännande får
undertecknas innan beslut har fattats. Undertecknande sker i så fall på det sätt som
framgår av punkten 2 respektive 3.
8. Detta beslut träder i kraft den 12 januari 2015, då kommunstyrelsens beslut den
17 september 2014, § 150, om undertecknande av handlingar upphör att gälla.
_______
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